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RESUMO 

 
O artigo trata da cobertura midiática acerca da votação no Supremo Tribunal Federal (STF) 
sobre a constitucionalidade das cotas raciais para o ingresso nas instituições de ensino 
superior. Aborda, para a análise, material jornalístico acerca do assunto em veículos online 
previamente selecionados. Através de pesquisa documental, análise de conteúdo e análise 
crítica, alguns indícios apontam para a parcialidade jornalística e, por consequência, para a 
colaboração negativa na construção social da realidade, no que se refere à temática das cotas 
raciais e aos que são diretamente beneficiados por elas. 
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Introdução 

No Brasil, país marcado pela desigualdade, os meios de comunicação de massa 

comumente operam de forma excludente, durante o processo de agendamento e tratamento de 

sua pauta, exercendo influência na construção do universo simbólico e na formação de 

identidade dos indivíduos. Nota-se, com isso, que certos personagens, ativos no processo de 

construção social da história, seus papéis sociais, suas produções e conquistas são ofuscados 

de acordo com interesses específicos e, como consequência, passam a serem percebidos como 

coadjuvantes, marginalizados das produções de conhecimento e cultura ou mesmo como 

incapazes de produzi-las.  

Ao longo deste artigo pretende-se refletir sobre o tratamento midiático do julgamento 

do Supremo Tribunal Federal (STF), realizado no dia 26 de abril de 2012, sobre a 

constitucionalidade das cotas raciais para o ingresso no ensino superior. O intuito é 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 1 – Jornalismo do Intercom Júnior - VII Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, 
evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Discente do Curso de Comunicação Social: habilitação em Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), aluna 
bolsista do PET Conexões de Saberes: Educomunicação/UFU. E-mail:: gabriellecarollina@hotmail.com  
3 Bacharel em Comunicação Social, Doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Univ. de 
São Paulo (ECA/USP) e professora do Curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo e do Programa de Pós-
Graduação em Educação (PPGED) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) email: omena@faced.ufu.br. Orientadora 
do trabalho  
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compreender de que forma foram construídas e disseminadas as matérias acerca do caso e o 

que foi produzido em sequência pelos mesmos veículos. 

Percebendo a mídia como um instrumento social, questiona-se a apresentação do fato e 

indaga-se a complexidade e contextualização destas exposições a partir de perguntas como: A 

mídia explica a proposta das cotas, suas origens e sua efetiva aplicação? De acordo com a 

mídia, as cotas pretendem beneficiar quais indivíduos? Esses indivíduos possuem histórico 

social? Qual a motivação de algumas instituições adotarem a iniciativa das cotas? Como surge 

esse processo? Ele prejudica e beneficia a quem? 

Dessa forma, produções de três veículos online são analisadas: Folha de S. Paulo, a 

página da revista Veja e do site G1. Entende-se que se tratam de mídias de alcance nacional, 

voltadas para uma classe econômica e social diferente da dos indivíduos beneficiados pelas 

cotas e pressupondo não que estes indivíduos se desinteressem pelo seu conteúdo, mas sim 

que estes veículos não os tem como público alvo de suas produções. De acordo com a versão 

online da Folha de S. Paulo, “o leitor da Folha nas versões papel e digital está no topo da 

pirâmide social. No caso do impresso, 41% fazem parte da classe A, contra 3% na população 

em geral. Três quartos fizeram faculdade e 24% também a pós-graduação; no país são 13% e 

2%, respectivamente.”4 .  

Este artigo não pretende explorar a técnica da seleção de pautas, de produção de 

notícias ou mesmo do agendamento anteriormente citado, mas busca questionar o teor e a 

contextualização das produções selecionadas, com foco no papel social da mídia no que se 

refere à construção social da realidade. 

Nesse sentido, pretende-se contribuir para a desnaturalização da visibilidade midiática 

ou da ausência desta visibilidade, no que se refere à figura do negro, ao analisar a forma como 

a temática das cotas raciais é retratada. As análises deste artigo buscam operar no sentido de 

uma intervenção social, que possibilite à mídia abandonar seu papel de instrumento 

mantenedor da exclusão para assumir sua real função de informar com qualidade e representar 

a sociedade de acordo com o interesse, geral, público e não o interesse que pressupõe ser de 

um público. 

 É de suma importância observar, analisar, revisar e intervir nos temas tratados pela 

mídia, pois isto representa uma alternativa para a modificação do status quo, no qual é traçado 

um limite claro entre classes sociais e econômicas e suas contribuições para o 

desenvolvimento da sociedade. 

                                                 
4 Fonte: Folha de S. Paulo (2011)  
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A influência da mídia na sociedade  

Apesar do debate a respeito da influência dos meios de comunicação de massa na 

sociedade terem acompanhado o surgimento dos primeiros veículos de comunicação de massa 

no início do século XIX, foi apenas com o acúmulo deste processo de desenvolvimento 

tecnológico, visto como revolucionário, mais de cem anos depois, que os cientistas sociais 

começaram a reunir dados e tratar cientificamente de sua função social. Eles representam, “no 

mínimo, inovações em torno das quais o indivíduo comum organiza sua vida de maneira 

diferente em virtude de sua presença.” (DE FLEUR, 1971, p. 23) 

Segundo o mesmo autor, analisar tanto o impacto de uma sociedade na evolução dos 

meios de comunicação quanto os impactos destes mesmos meios em uma sociedade pode 

determinar, pelo menos genericamente, a evolução destes veículos em meios sócio-culturais 

diferentes. No que se refere ao tratamento midiático das cotas ou mesmo a ausência dele, este 

argumento parece encontrar, mais de 40 anos depois, o resultado do desenvolvimento de uma 

mídia que já não discerne seu papel social, perturbada entre valores, entre o que deveria 

representar para os indivíduos e o que acredita ser de interesse de seus públicos específicos.  

Vale ressaltar que os meios de comunicação, não são aqui entendidos como 

ferramentas onipresentes de persuasão e distorção da realidade, bem como instrumentos 

impassíveis diante dos consumidores da informação. Tais meios operam sim a partir de 

técnicas e de uma lógica de produção que visam determinar o que é de interesse deste mesmo 

consumidor, mas, esta lógica, refere-se a uma construção que, muito além de processual no 

que se tange à escolha do que é potencial para se tornar notícia, se edifica nas inclusões e 

exclusões de alguns personagens e assuntos.  

 O caso aqui abordado refere-se a acontecimento histórico. A constitucionalização das 

cotas, que pode ser entendida como algo positivo ou não para o desenvolvimento social, pode 

ser responsável por consideráveis mudanças em nosso contexto e por isso, indica grande 

potencial para tornar-se notícia. Em relação a esta lógica de produção e disseminação de 

conteúdo jornalístico, é possível afirmar que  

 

o que define se o fato vira notícia são os chamados critérios de 
noticiabilidade (ou valores-notícia); um conjunto de atributos que se exige 
para que um fato adquira uma existência pública. De uma forma geral, são 
valores-notícia: a importância dos indivíduos envolvidos nos 
acontecimentos, o impacto do fato sobre a nação e o interesse nacional, a 
quantidade de pessoas que envolve o acontecimento, e a sua possível 
evolução em um fato mais grave. (TEMER, 2007, p. 58) 
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 Mas a autora aponta ainda que, mesmo com a existência dessas estratégias para 

determinar o que deve ser publicado, nem “tudo que está presente nos veículos noticiosos são 

notícias ou obedecem aos critérios clássicos de fato novo e de interesse público” (TEMER, 

2007, p. 50). Este argumento vai ao encontro da injustificada omissão de alguns temas pela 

mídia, e, a partir disso, torna-se evidente a presença no fazer jornalístico de fatores que vão 

além da mera escolha dos fatos noticiáveis, pois vemos que estes, na forma de notícia, 

“representação sígnica dessa realidade” (TEMER, 2007, p. 56), produzem alterações nas 

realidades sociais. É neste processo de escolhas que podemos evidenciar o impacto provocado 

pelas mídias na organização do nosso contexto e questionar se tal temática aqui recortada é 

merecedora ou não de atenção e espaço para as contextualizações necessárias às discussões e 

ao entendimento social do assunto.  

 Refletir sobre o tratamento da mídia acerca do julgamento do STF sobre a 

constitucionalidade das cotas raciais para ingresso no ensino superior necessita a compreensão 

dos processos de produção de uma mídia formuladora de parâmetros para confecção de 

informações noticiáveis. Destaca-se a formação e concretização, consciente ou 

inconscientemente, destes mesmos parâmetros em um contexto fundamentado e legitimado no 

processo de construção social da realidade, responsável por situar os personagens elencados 

em um universo simbólico e por dotá-los de uma identidade subjetivamente adquirida.  

   

A imprensa, a construção social da realidade e o lugar dos indivíduos 

No que se refere às produções midiáticas, é observável um padrão de produção e 

disseminação jornalística. O que é visto são recortes, normalmente repetidos, de alguns temas 

comuns na mídia e que parecem reduzir a realidade em favor do interesse de algumas 

camadas sociais e econômicas específicas.  

Santos (2010), em relação à organização contextual, considera a existência de uma 

linha demarcadora de duas realidades e elabora os conceitos de “pensamento abissal” e 

“colonialidade” do saber para refletir sobre a gradativa e histórica opressão de um destes 

lados desta mesma linha. Para o autor, o lado conhecido com sendo o “outro” integra-se ainda 

ao aceito, seja ele o excêntrico ou o ilegal, pois refere-se ao oposto direto do que é 

considerado mais certo e sua existência é prevista por esse mesmo lado que vamos chamar de 

dominante. Com essa compreensão, ele esclarece, ainda, que a exclusão em si acontece com --

-tudo aquilo que a sociedade, ou o lado dominante da linha, escolhe não fazer referência, não 
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considerando sua existência por não encontrar formas de assimilar ou mesmo por considerar 

como sendo algo impossível e ameaçador diante de sua dominação. 

Nestas conceitualizações, Santos refere-se às produções do conhecimento invisíveis 

aos olhos da ciência, a conhecimentos colonizados. Mas estes conceitos podem ser facilmente 

transpostos quando consideramos aquilo ou aqueles ignorados pelas potencialidades e 

empregos dos meios de comunicação, entendidos aqui como influentes nessa demarcação na 

organização das realidades. 

A partir desta transposição, pode ser observado nas mídias não somente o tratamento 

repetitivo e singular das camadas excluídas, comumente situadas em temas marginais, mas 

também a invisibilidade destes mesmos indivíduos, personagens de uma história que os meios 

não assistem. Com isso, entende-se a condição midiática do negro no Brasil, como tudo 

“aquilo que é produzido como inexistente” e “excluído de forma radical porque permanece 

exterior ao universo que a própria concepção aceite de inclusão considera como sendo o 

Outro.” (SANTOS, 2010, p. 32) 

As concepções sobre a existência de outra realidade para além da “linha” dominante, 

definida por Santos (2010), podem ser compreendidas à luz da teoria da construção social da 

realidade de Peter Berger e Thomas Luckmann (1976). Para os autores, o que vemos e 

vivemos faz parte de um universo simbólico socialmente elaborado, uma etapa de um 

processo de legitimação, no qual suas próprias teorizações, como a mitologia, a teologia, a 

filosofia e a ciência, referem-se a mecanismos de auto-conservação. Dessa perspectiva, 

 

o universo simbólico fornece uma integração unificadora de todos os 
processos institucionais separados. A sociedade inteira agora ganha sentido. 
Instituição e papéis particulares são legitimados por sua localização em um 
mundo compreensivelmente dotado de significação. (BERGER, 
LUCKMANN, 1976, p. 141) 
 

Dessa forma, podemos equiparar o lado dominante da “linha” de Santos (2010) ao 

universo simbólico dominante de Berger e Luckmann (1976). Este universo não permite a 

possibilidade de permanência de outros universos, integrando aquilo que o questiona, de 

forma “terapêutica”, ou mesmo negando sua existência, ao aplicar a “aniquilação” dos 

“hereges”.  

A partir do que é visto nas mídias, a discussão acerca da constitucionalidade das cotas 

parece não referir-se a uma reflexão de interesse público. Mesmo sendo um assunto polêmico, 

o caso não alcança repercussão e nem a comum repetição oferecida a alguns temas, 

principalmente políticos. O fato é noticiado como algo de conhecimento geral e com algumas 
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publicações de opinião dos leitores, mas não ganha espaço, não aponta movimentação de 

atores sociais envolvidos e, por isso, pode ser colocado também em local de invisibilidade 

midiática. 

Diante de tal teoria, da construção social da realidade, questiona-se a participação das 

mídias no processo de legitimação que possui como etapa a consolidação do universo 

simbólico. Esta mesma legitimação, de acordo com Berger e Luckmann (1976), representa a 

integração de unidades de significados às instituições já existentes, tornando esses mesmos 

significados plausíveis em relação ao todo. Para eles, não se trata apenas da produção de 

valores, pois os conhecimentos e as teorizações antecedem os elementos normativos e ambos 

passam a fazer parte da tradição, explicando aos indivíduos o que fazer e porque devem fazer. 

Com isso, a compreensão da realidade elaborada por Berger e Luckmann se apresenta 

de amplo potencial para qualificar o contexto, as instituições, hierarquias e teorias que 

caracterizam e afirmam o universo simbólico no qual as hipóteses americanas da 

newsmaking5 e do agendamento6 estabelecem seus parâmetros de produção. A partir dessa 

compreensão, podemos questionar se estaríamos diante de uma resistência midiática em 

relação à divulgação do caso. A luta do negro, sua participação social e realizações, 

representariam a “heresia” (BERGER, LUCKMANN, 1976) na resistência a um único 

universo simbólico ou seriam eles e suas realidades comumente tratados ou aniquilados com 

colaboração da grande mídia? De acordo com Berger e Luckmann (1976, p. 155), 

 

A aplicação aniquiladora realizada pelo mecanismo conceitual é em geral 
mais usada com indivíduos ou grupos estranhos à sociedade em questão e 
por isso inelegíveis para a terapêutica. A operação conceitual nesse caso é 
bastante simples. A ameaça às definições sociais da realidade é neutralizada 
atribuindo-se um status ontológico inferior, e com isso um status 
cognoscitivo que não deve ser levado a sério, a todas as definições existentes 
fora do universo simbólico. 
 

 Para os autores, existe, dentro desse universo, a integração e ordenação entre 

realidades, onde a realidade predominante se sobrepõe às situações marginais quando estas se 

tornam ameaças à vida cotidiana. Pode-se dizer que o universo simbólico tende a enquadrar 

no lugar certo setores particulares de uma ordem institucional totalizada. Afirmam, ainda, que 

 

                                                 
5 Para Mauro Wolf (2009), Newsmaking refere-se à produção da notícia. Nesta hipótese, os acontecimentos são 
selecionados a partir de sua potencialidade se tornarem notícia, a partir dos critérios de noticiabilidade.  
6 De acordo com Brum (2003), os estudos sobre o Agenda Setting foram publicados pela primeira vez por 
Maxwell McCombs e Donald Shaw em 1972. A hipótese trata de um tipo de efeito social da mídia, relacionado à 
formação da opinião pública. Os autores acreditavam que, pela seleção, disposição e incidência os meios de 
comunicação são capazes de pautar ou agendar os temas a serem discutidos em sociedade. 
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As concepções transviadas não recebem simplesmente um status negativo, 
são atacadas teoricamente em detalhes […] Há sempre a pressuposição de 
que o negador não sabe realmente o que está dizendo. (BERGER, 
LUCKMANN, 1976, p. 156) 
 

 Ao correlacionarmos novamente as ideias de Santos (2010), Berger e Luckmann 

(1976), o lugar das minorias e tudo que é produto de suas vivências torna-se alvo de 

questionamentos. Se as hipóteses da newsmaking e do agendamento referem-se a guias da 

produção jornalística, sensíveis para perceber o fato que possui potencial para se tornar 

notícia, busca-se identificar, mesmo que genericamente, qual universo simbólico às orienta e 

quais símbolos para esse universo produzem quando disseminam seus produtos midiáticos.  

Na ótica dos autores, é a existência de peritos na realidade última, discutida e 

formulada, na maioria das vezes, de maneira isolada dos movimentos que se processam na 

estrutura social (BERGER; LUCKMANN, 1976, p. 161-162), que define essa mesma 

realidade para a sociedade. E é no cerne desta realidade que os indivíduos recebem uma 

identidade subjetiva e um lugar específico no mundo, precários no sentido de estarem a mercê 

de mudanças ou mesmo desaparecimento no curso das relações com outros significativos.  

É com a compreensão destas definições que situamos a problemática deste trabalho, no 

qual se questiona se estaríamos diante de meios de comunicação de massa que se apresentam 

como facilitadores da manutenção de uma única realidade, na qual não há lugar de ascensão 

para os negros. Tal manutenção parece afetar diretamente as produções de notícias dos mais 

variados temas, desde que estejam relacionados às minorias sociais, econômicas e políticas e 

o julgamento da constitucionalidade das cotas raciais não se mostra diferente. Dois meses 

após a aprovação unânime do STF, o tema aparenta esgotar-se.  

 

As cotas na imprensa  

 De acordo com Moraes (1999), analisar conteúdo de mensagens significa buscar 

descrever e interpretar conteúdos no intuito de “atingir uma compreensão de seus significados 

num nível que vai além de uma leitura comum”. Ao longo do tempo, tem-se desenvolvido, 

neste método de análise, as abordagens qualitativas. Estas abordagens fazem referência ao uso 

da “indução e a intuição como estratégias para atingir níveis de compreensão mais 

aprofundados dos fenômenos que se propõe a investigar” (MORAES, 1999, p.02). 

 A partir disso, a presente análise realiza recortes que podem ter, ou não, o efeito de 

sentido esperado pelos veículos na produção dos textos acerca do tema proposto. Mas como 

afirma o autor, analisar conteúdo representa um trabalho de compreensão, interpretação e 
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inferência do investigador. Dessa forma, é válido ressaltar que independentemente das 

observações aqui realizadas em relação às matérias, nos textos, 

 

(a) o sentido que o autor pretende expressar pode coincidir com o sentido 
percebido pelo leitor do mesmo; 
(b) o sentido do texto poderá ser diferente de acordo com cada leitor; 
(c) um mesmo autor poderá emitir uma mensagem, sendo que diferentes 
leitores poderão captá-la com sentidos diferentes; 
(d) um texto pode expressar um sentido do qual o próprio autor não esteja 
consciente. (OLABUENAGA; ISPIZÚA apud MORAES, 1999, p. 02) 

 

No que se refere às produções analisadas acerca do julgamento do STF sobre a 

constitucionalidade das cotas raciais para o ingresso no ensino superior, as mesmas podem ser 

situadas em um contexto de polêmica e, normalmente, o assunto é acompanhado de debates 

acalorados, como pode ser visto nas opiniões dos leitores ou mesmo dos colunistas.  As 

análises aqui propostas foram categorizadas tendo em vista responder aos questionamentos: os 

veículos produzem as matérias para dizer o quê? Com qual finalidade? Dessa forma, busca-se 

entender as características “da mensagem propriamente dita, seu valor informacional, as 

palavras, argumentos e idéias nela expressos” e ainda questionar sobre os objetivos, explícitos 

ou implícitos, dessa comunicação. “Analisar a finalidade é novamente orientar-se para o 

emissor, mas no sentido de captar as finalidades com que emite uma determinada mensagem, 

sejam eles manifestos ou ocultos.” (MORAES, 1999, p.05) 

Acerca da temática, cabe ressaltar, que desde a década de 1990 o debate sobre a 

necessidade de cotas raciais para o ingresso no ensino superior tem aumentado seu foco de 

discussão. A Universidade de Brasília (UnB) lançou a primeira proposta em 1999 prevendo 

20% de vagas para os negros. Desde então, outras universidades adotaram a iniciativa e em 

abril de 2012, três processos que questionavam a constitucionalidade das cotas raciais para o 

ingresso no ensino superior culminaram no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Uma 

das ações questiona a lei do Programa Universidade para Todos (ProUni), no qual as 

instituições privadas participantes devem reservar bolsas para negros, indígenas e deficientes. 

A segunda foi ajuizada pelo Partido dos Democratas (DEM). O partido afirma que o sistema 

de cotas adotado pela UnB fere os princípios da Constituição. A terceira ação refere-se a um 

recurso de um vestibulando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O rapaz 

que teve nota maior do que a de alunos de escolas públicas não foi aprovado no processo 

seletivo. 
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Para analisar o tratamento midiático da votação do Supremo acerca dos três casos, foi 

necessário recortar conteúdos de editorias noticiosas dos três veículos previamente elencados 

e anteriormente apresentados. O recorte temporal selecionado foi do dia 24 ao dia 27 de abril, 

sendo o julgamento deliberado no dia 26. Esta escolha permitiu conhecer a apresentação dos 

acontecimentos que antecedem o dia da votação e as matérias que representariam a 

repercussão da decisão. 

Em uma primeira leitura, a maioria dos conteúdos, na maioria dos textos, aparenta a 

busca de clareza e de objetividade em relatar o fato e os depoimentos dos ministros justificam 

e sustentam a decisão do Supremo. Mas a análise de alguns deles permite identificar 

construções textuais que apontam para a parcialidade, principalmente na página online da 

revista Veja. Neste veículo podem ser encontradas 17 produções na sessão de notícias, porém, 

para um interessado em informar-se sobre o julgamento, algumas leituras propostas pelo site 

indicam um possível posicionamento jornalístico acerca das costas raciais. 

 Na desconstrução destes textos, destacam-se algumas produções. Na matéria “Gilmar 

Mendes: É difícil justificar ideia do tribunal racial”, do dia 26/04/2012, o título se desconexa 

do conteúdo, pois apesar do voto do ministro ser favorável às cotas, uma de suas observações 

ganha evidência, aparecendo, com frequência, em outros momentos como, por exemplo, em 

links “Leia mais”. A matéria sobre o voto do ministro traz seu depoimento no título. O 

magistrado se refere às entrevistas realizadas pela UnB para definir os candidatos a serem 

beneficiados pelas cotas. A partir disso, o texto parece acomodar a crítica do ministro com o 

argumento da advogada do DEM, partido que alega inconstitucionalidade das cotas raciais. 

A matéria do dia 27/04/2012, “Adoção de cotas em universidades do Brasil, uma 

vitória para negros”, refere-se a conteúdo sobre a decisão unânime do STF em validar a 

constitucionalidade das cotas. O título, porém, se mostra reducionista, tratando a questão 

como se a mesma representasse os interesses de um grupo específico. Este mesmo 

reducionismo é identificado, também, no primeiro parágrafo do texto:  

 
O Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade a polêmica adoção 
de cotas raciais nas universidades, uma decisão aplaudida por milhões de 
negros e mestiços que se queixam de não terem as mesmas oportunidades 
daqueles que são considerados brancos, 124 anos depois do fim da 
escravidão. (OLIVEIRA, 2012, online) 
 

Nota-se que o destaque final, no qual a jornalista refere-se ao tempo decorrido desde o 

fim da escravidão, confere à matéria o tom de sarcasmo, como se tal decisão do Supremo se 

mostrasse incoerente após mais de um século.  
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Estes padrões nas escolhas podem ser encontrados, mesmo que superficialmente, em 

quase todos os textos maiores. Na matéria do dia 26/04/2012, “Ao aprovar cotas, STF busca 

'justiça material'”, várias escolhas são realizadas e algumas frases dos ministros são recortadas 

de forma a serem interpretadas de maneiras diferentes. Na frase abaixo, por exemplo, o leitor 

entende que o Supremo abriu uma exceção e está julgando o caso por insistir em uma 

“interpretação específica da Constituição”, atitude essa que questiona seu caráter de 

legislador. 

  

Ao contrário do que ocorreu em votações recentes de destaque, como a 
interrupção da gravidez de fetos anencéfalos e a união de pessoas do mesmo 
sexo, a corte não assumiu o papel do legislador. Como poucas vezes antes, 
no entanto, a corte insistiu numa interpretação específica da Constituição de 
1988. (VEJA, 2012, online)  
 

A construção, no mesmo texto, “O próprio ministro apontou, e relevou, os efeitos 

contrários da reserva de mercado adotada por universidades públicas”, também parece indicar 

que o argumento do ministro Ricardo Lewandowski, em alguns momentos, está de acordo 

com o posicionamento do veículo, porém, esta frase se encontra em meio às suas 

argumentações favoráveis às cotas. “O próprio ministro apontou, e relevou”, refere-se a um 

juízo de valor. No decorrer do texto, destacam-se, ainda, frases como “Menos certo é que as 

cotas raciais sejam a ferramenta mais adequada para alcançar os objetivos igualitários com 

elas buscados”, novamente amparada pelas ressalvas, anteriormente comentadas, do ministro 

Gilmar Mendes: “Se o alvo é a igualdade, disse ele, melhor seria observar a condição 

financeira dos candidatos. ‘Seria mais razoável adotar-se um critério objetivo de referência de 

índole sócio-econômica’”. 

Lê-se, também, nesta mesma produção, argumentos pessoais: 

 

É também mais do que duvidosa a ideia de que a função das universidades 
seja sanar desigualdades sociais. As melhores instituições acadêmicas do 
mundo são centros de excelência que escolhem seus estudantes para produzir 
conhecimento - e não para realizar a justiça. Preterir um candidato por outro 
menos qualificado  tende a empobrecer a universidade, e tornar mais difícil a 
ela realizar o seu papel. (VEJA, 2012, online). 

 
 Na mesma direção verifica-se o questionamento: 

 
Também é irresistível indagar por que os defensores da reserva racial não 
investem os mesmos esforços no resgate do sistema público de ensino 
fundamental, que avança da situação medíocre para a sofrível (excetuadas 
raras exceções). Se redefinissem a mira, do topo para a base da pirâmide, os 
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cotistas poderiam ajudar milhões, ao invés de apenas milhares – negros e 
brancos. (VEJA, 2012, online) 

 
 
 A construção da matéria “STF inicia julgamento sobre cotas raciais”, do dia 

25/04/2102, pode ser entendida em três blocos que descaracterizam a discussão e apontam 

para possíveis interesses pessoais dos votantes. O veículo destaca na linha de apoio e explica, 

no início do texto, o desafio do presidente do Supremo, Carlos Ayres Britto, em acalmar uma 

possível discussão entre Joaquim Barbosa e Cezar Peluso. Um problema anterior entre os 

ministros é direcionado, por meio de um link, para uma matéria tendenciosa sobre os ofensas 

pessoais realizadas por eles no momento da homenagem ao novo presidente do Supremo. 

 Nos dois outros blocos, intitulados “Votos” e “Ação”, os argumentos se mostram 

contra as cotas, de forma direta ou indireta. Isso pode ser entendido porque no subtítulo 

“Votos”, o texto prevê o provável posicionamento de alguns ministros de acordo com seu 

histórico político. Neste momento, o veículo parece atribuir, novamente, aos votos dos 

magistrados, seus posicionamentos e interesses pessoais. Em “Ação”, encontram-se os 

argumentos do DEM e da procuradora do Distrito Federal e autora de uma das ações,  Roberta 

Fragoso Kaufmann e, ao fim da matéria, encontram-se links antigos do “Leia também”, todos 

indicando contra-argumentos em relação às cotas:  “Em Veja de 06/06/2007: Raça não existe; 

Em VEJA de 4/3/2009: Cotas raciais, uma segunda opinião; Em VEJA de 9/3/2011: O 

mercado vence o racismo”. 

Este mesmo “Leia também” é encontrado na matéria “STF começa a decidir futuro das 

cotas raciais” do dia 25/04/2102. A linha de apoio deste texto também se mostra tendenciosa: 

“Ministros do Supremo vão julgar se seleção de alunos de universidades públicas a partir da 

cor da pele é uma prática constitucional”. Trata-se de uma formulação reducionista que não 

faz jus à motivação complexa e histórica das cotas raciais. Nesta linha de apoio, ou linha fina, 

os candidatos negros parecem estar sendo privilegiados, como se, diferentemente dos 

candidatos brancos, não tivessem que se submeter a testes. Da maneira como se coloca, esta 

explicação aponta as cotas como um processo racista de injustiça para com os candidatos 

brancos. 

Nas palavras da jornalista, autora da matéria, vemos ainda colocações pessoais como 

“a partir do frágil critério da cor da pele do candidato”. Para se referir ao método usado pela 

UnB: “um episódio mostrou o absurdo do método”. E, sobre as cotas, “nem de longe é a 

forma justa ou a mais efetiva de fazê-lo”, “institucionaliza uma chaga nacional”, “não define 

caráter” e ainda:  
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As boas universidades do mundo são centros de excelência que escolhem os 
melhores estudantes para produzir conhecimento e, consequentemente, 
riqueza. Preterir um candidato por outro menos qualificado só pode 
empobrecer a universidade, levando essa instituição a produzir o contrário da 
reparação histórica. (GOULART, 2012, online) 

 

O veículo online Folha de S. Paulo apresentou, em 18 produções, o desenrolar do 

julgamento.  Um pouco mais extensas, as 26 notícias do G1 destacam alguns momentos das 

defesas dos ministros, mas, em ambos os veículos, a maioria das matérias podem ser 

consideradas sem profundidade e repetitivas. 

Ainda que este resultado aponte para a tentativa da imparcialidade e isso se mostre 

positivo no que se refere ao cumprimento do papel social da mídia, o tema se apresenta 

descontextualizado, como se houvesse alguma motivação não explícita para a aprovação da 

constitucionalidade das cotas. Existem, nos textos, algumas indicações que explicam as ações 

que desencadearam o julgamento, mas apesar de não serem possíveis os recortes textuais que 

apontem para o posicionamento de ambos os veículos, não são encontradas as abordagens 

históricas e necessárias para a discussão que já alcança mais de uma década.  

É válido ressaltar que um dia após o período analisado neste trabalho, no dia 

28/04/2012, a página online da Folha de S. Paulo noticiou uma matéria intitulada “Alunos 

com bônus por raça repetem mais na Unicamp”. Trata-se do recorte de um texto, 

disponibilizado na íntegra para assinantes do veículo. Essa publicação vai ao encontro, 

mesmo que de maneira mais sutil, dos apontamentos apresentados neste artigo.  O conteúdo é 

composto por gráficos que explicam uma discrepância percentual de aprovados nos cursos 

entre os que recebem pontuação para ingressar na instituição e os que não recebem. Os dados 

são tendenciosos, pois mostram que alunos bonificados por serem oriundos de escolas 

públicas têm o mesmo nível de aprovação do que os não bonificados, enquanto os que usam 

também dos pontos destinados àqueles que se declaram negros, pardos ou indígenas 

representam menor índice de conclusão de curso.  

É possível concluir a análise, questionando esta escolha de divulgação, pelo veículo 

online da Folha de S. Paulo, como reperscussão do julgamento. Esse recorte 

descontextualizado e superficial parece contribuir para reforçar uma opinião, não caminha 

para uma construção informativa da realidade, muito menos para a desconstrução do senso 

comum no qual os possíveis cotistas se mostram incapazes de concluir o ensino superior. 

Argumentos de grande validade para discutir formas de conduzir à eficácia das cotas, tratados 

no momento do julgamento do STF, como por exemplo, a necessidade de criar alternativas, 
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principalmente econômicas, para que estes alunos cotistas se mantenham na faculdade, não 

são mencionads neste recorte para a versão online do veículo. Da forma como foi construído 

este conteúdo, as cotas se mostram ineficazes e os indígenas e afro-descendentes menos 

capazes do que os brancos. 

 

Considerações Finais  

Examinar o tratamento midiático de temas que são de suma importância para a 

sociedade significa refletir sobre os conceitos e as realidades divulgadas pelos veículos de 

comunicação. Os indivíduos aqui referenciados não só fazem parte da história social como 

são atores na construção dessa história. Nesse sentido, pensar o caso do julgamento do STF a 

respeito da constitucionalidade das cotas raciais para o ingresso no ensino superior é, também, 

indagar o lugar destes indivíduos. 

A partir do tratamento metodológico, é possível apresentar reflexões sobre as possíveis 

realidades construídas com base nas produções encontradas. De acordo com a mídia, qual é o 

contexto social atual e qual o papel dos negros e das cotas raciais neste contexto? Nos 

conteúdos analisados, estes indivíduos ou são apontados como cidadãos incapazes que 

necessitam de medidas governamentais assistencialistas ou mesmo como aproveitadores. Em 

ambas as posições, os negros parecem almejar fazer parte de uma realidade que não os 

pertence. 

 Apesar dos três dias de conteúdo analisado, e de apenas três veículos, totalizarem 

mais de 60 produções, mesmo quando mais extensas, as matérias apresentam a 

superficialidade de informações idealizadas para um público específico, neste caso para 

aqueles que são contrários às cotas raciais. Os textos, da forma como foram confeccionados, 

parecem tratar de assunto não interessante para o público ou mesmo sem grande importância 

social. 

  Esse trabalho faz parte de um estudo em desenvolvimento que almeja identificar a 

visibilidade do negro e do pobre nas mídias, bem como de tudo que é produto de suas 

vivências. A hipótese do trabalho em desenvolvimento prevê que as pesquisas se depararão 

com a inserção destes personagens em temas marginalizados ou mesmo com a possível 

invisibilidade midiática. Dessa forma, os apontamentos aqui realizados merecem o 

aprofundamento necessário para se tornarem pauta de discussão pública e também nos meios 

de comunicação. Além disso, é a reflexão acerca dessa disparidade de opiniões em relação à 

decisão do Supremo que tornará possível desmistificar o senso comum a respeito das cotas, 

para torná-las concretas e de fato inclusivas para estes indivíduos. 
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